BENEFIČNÍ KONCERT PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY A JEJICH RODINY
který se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátora Statutárního města Brna
uskuteční 11.11. 2018 v 17.00 v koncertním sále SONO CENTRUM v Brně, pořadatelem nadačním
fondem NIKÉ. www.nadacnifondnike.cz
V rámci večera vystoupí sólistka Jana Chaloupková s klavírním doprovodem Jana Krále, dále
vystoupí big band NEW TIME ORCHESTRA, který doprovodí herečku a zpěvačku Hanu Holišovou.
Na pódiu se představí i brněnský pěvecký sbor KAMPANELA se svými sólisty, mladá talentovaná
zpěvačka Katie Kei a malé MAŽORETKY LILI.
Koncert bude nejen uměleckým zážitkem, ale také projevem dobré vůle. Výtěžek ze vstupného a
z koncertu bude věnován Komunitnímu centru pro válečné veterány v Brně na vybavení bytů pro
válečné veterány v životních krizových situacích.

Zájem o vstupenky v jednotkové ceně á 390,- Kč zasílejte na adresu: recepce@eprin.cz

Osobní žádost o podporu.
Jak lze vyjádřit vděk a podporu válečným veteránům a jejich rodinám v rámci mezinárodně uznávaného
Dne válečných veteránů?
Rozhodli jsme se poděkovat v podobě benefičního koncertu, protože hudba spojuje, léčí a napomáhá
lepšímu porozumění mezi lidmi.
Věříme, že chápete společenskou potřebu pořádat takovou akci a naši touhu poděkovat těmto lidem
za jejich službu a věříme, že se zapojíte. Budeme velmi rádi a vděčni pokud získáme Vaši důvěru a
finanční podporu formou Vaší laskavé osobní účasti a zakoupením vstupenky na koncert.
Proč to vlastně udělat ?
Tento den již od roku 1918 vždy 11. listopadu slaví s velkou úctou hlavně v Anglii a Francii, a tento den
je vzpomínkou na padlé nejen z první světové války, ale také ze všech dalších válečných konfliktů.
Vyjádřením tohoto dne se stal VLČÍ MÁK jako symbol nového života.
Podporujeme vznik tradičního setkání těch, kteří se aktivně podíleli či podílejí na ochraně lidských
hodnot, jako jsou principy demokracie a svobody. Tuto službu vykonávají naši vojáci a vojákyně daleko
od svých domovů na základě mezinárodních smluv a povinnosti vyplívající z členství v Severoatlantické
alianci, již je Česká republika od roku 1999 součástí.
Měli bychom mít na paměti, že mimo službu Armádě České republiky jsou to především také lidé, kteří
mají své rodiny. Jsou to mámy a tátové, kteří své povolání vykonávají s nasazením vlastních životů
především proto, abychom my ostatní mohli žít v bezpečném a klidném světě.
V rámci programu, kterým provede moderátor České televize Ondřej Blaho, vystoupí sólistka Jana
Chaloupková s klavírním doprovodem Jana Krále, dále vystoupí big band NEW TIME ORCHESTRA, který
doprovodí herečku a zpěvačku Hanu Holišovou. Na pódiu se představí i brněnský pěvecký sbor
KAMPANELA se svými sólisty, mladá talentovaná zpěvačka Katie Kei a malé MAŽORETKY LILI. Součástí
večera bude i rozhovor s válečnými veterány a Požehnání vojenského kaplana.

Výtěžek ze vstupného a veškeré získané finanční prostředky od partnerů budou směřovat ke
konkrétním rodinám válečných veteránů. Tyto rodiny budou vybrány na základě jejich potřeb a
doporučení z řad samotných veteránů a členů legionářské obce.
Odměnou nám všem budiž příjemný kulturní zážitek a dobrý pocit z toho, že jsme společně alespoň
částečně pomohli těm, kteří si to velice zaslouží.

Děkuji, s úctou

Zdeněk Sedlák
jednatel společnosti

